


Labb eller Lobb?

Kartan från 1786 
säger Labb. 

Dalkarlen som gett namn 
till Dalkarlså, hette Labb
och var med och byggde
kyrkan i Bygdeå på 1400-
talet. 

Kanske finns en koppling?





Del 1 - Avrinningsområdet



Avrinningsområdet och hur sjöarna hänger ihop



Broträsket sänktes kraftigt på 1800-talet, 
men nivån höjde tillbaka, eftersom åkrarna
runt sjön blev frostlänta. Fisket i sjön drabbades
också mycket hårt. 

Idag är nivån i sjön ca 0,5 m lägre än
före det första sänkningen.  



Labbträsket är sänkt ca 1 meter
Ca 75 % av tidigare vattenvolymen återstår
Orange linje markerar stranden innan sänkningen

Ladda ner kartan i pdf här: 
https://mellanbygdensvattenrad.files.wordpress.com/2022/03/b
atsjon-och-labbtrasket-djupkartor-och-djupmodeller.pdf

https://mellanbygdensvattenrad.files.wordpress.com/2022/03/batsjon-och-labbtrasket-djupkartor-och-djupmodeller.pdf
https://mellanbygdensvattenrad.files.wordpress.com/2022/03/batsjon-och-labbtrasket-djupkartor-och-djupmodeller.pdf


Båtsjön är sänkt ca 1,5 meter
40% av tidigare ytan återstår
Orange linje markerar stranden innan sänkningen

Ladda ner kartan i pdf här: 
https://mellanbygdensvattenrad.files.wordpress.com/2022/03/b
atsjon-och-labbtrasket-djupkartor-och-djupmodeller.pdf

https://mellanbygdensvattenrad.files.wordpress.com/2022/03/batsjon-och-labbtrasket-djupkartor-och-djupmodeller.pdf
https://mellanbygdensvattenrad.files.wordpress.com/2022/03/batsjon-och-labbtrasket-djupkartor-och-djupmodeller.pdf


Inga kalkhaltiga bergarter
i avrinningsområdet

Istället gnejs (grön färg)
och granodiorit (röd-rosa färg)
(en granit med mycket fältspat)



Bureälvsåsen kommer in i avrinningsområdet från nordväst., och tillför grundvatten av god kvalitet. Åsen minskar också risken att vattenflödet i Lillån stannar upp vid stark torka.  



Tunna jordar generellt i området. Tunna jordar = liten vattenhållande kapacitet och större risk för att vattendragen torkar ut.  



Våtmarker kan lagra vatten, och jämna 
ut vattenflödena. 



Vattnet i sjöar har olika uppehållstider, vilket påverkar vattnets kvalitet



I Mellanbygden är vårfloden en kritisk period kemiskt. 
Finns det sjöar i avrinningsområdet 
bidrar dessa till att pH-värdena inte sjunker till kritiska nivåer. 

← Kritiskt surt

← surt, men fiskarna överlever

← Jobbigt för många fiskar, 
men likväl artrikt i Dalkarlsån
efterföljande sommar. 

pH-värden









Hertsångersälven den 18 oktober 2017
Kemisk provtagning av 180 lokaler

(pH-värdet har en logaritmisk skala)

Exempel på vad kartan visar: 

I Labbträsket (pH 6,33) var surheten 
mer än 1000 gånger mindre än
i det suraste biflödet (pH 3,17)

Kartan visar bland annat att Labbträsket 
och Broträsket bidrar att pH-värdena 
i Lillån behålls relativt höga, trots 
att flera biflöden bidrar med mycket surt vatten.

   

Länk till rapporten som innehåller kartan: 

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/publikationer/sulfatjordspaverkan-i-kustmynnande-smavattendrag-i-vasterbotten.html

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/publikationer/sulfatjordspaverkan-i-kustmynnande-smavattendrag-i-vasterbotten.html


Del 2 – Vattenkemi och resultat från 
             provtagningar och utredningar



Kemin i Lillån och Hertsångersälven påverkas i hög grad av sura sulfatjordar. 
Kort video + text finns här: https://kliva.org/sura-sulfatjordar/

https://kliva.org/sura-sulfatjordar/


I Lillåns avrinningsområde finns stora områden med potentiellt sura sulfatjordar (grön färg) som, om de torrläggs/dikas/schaktas, 
riskerar att öka försurningen

Det finns också stora områden med aktiva sulfatjordar (orange färg) som redan idag bidrar till kraftig försurning av vattnet. 

LÄNK till webbkartan nedan: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-sur-sulfatjord.html

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-sur-sulfatjord.html


De sura biflödena till 
Hertsångersälven är till största delen
försurade pga sura sulfatjordar. 



Utöver försurningen från sura sulfatjordar finns också problem med hög näringsbelastning till sjöarna. 
Detta har två nyliga undersökningar visat. Läs rapporterna här: https://mellanbygdensvattenrad.org/tva-rapporter-om-overgodning-i-sjoar/
 

https://mellanbygdensvattenrad.org/tva-rapporter-om-overgodning-i-sjoar/




Båtsjön krävde cykel
för enkel provtagning



Stor-Båtsjön



Utterspår vid Lillån uppströms Stor-Båtsjön



Labbträsket



Vattenmyndighetens helikopterprovtagning av Stor-Båtsjön
Se video här: 
https://mellanbygdensvattenrad.org/2020/10/20/videosnutt-fran-stor
-batsjon-nar-omdrevsprovtagningen-med-helikopter-agde-rum/

https://mellanbygdensvattenrad.org/2020/10/20/videosnutt-fran-stor-batsjon-nar-omdrevsprovtagningen-med-helikopter-agde-rum/
https://mellanbygdensvattenrad.org/2020/10/20/videosnutt-fran-stor-batsjon-nar-omdrevsprovtagningen-med-helikopter-agde-rum/


Hoppande braxen i Labbträsket, den 14 oktober 2020



Gubbslem visade sig trivas bra i alla tre sjöarna!













Båtsjön/Lillån







 Stor-Båtsjön               Labbträsket                Broträsket



Del 3 – Värdet av vatten ut olika perspektiv



Hur kan vi värdera vatten?  Det är inte sällan en svår balansgång mellan att vatten å ena sidan är livsviktigt samtidigt som t.ex. jordbruk kan leda till försämrad vattenkvalitet. 



Klintsjön omkring år 1800. Idag är denna sjö till stor del torrlagd. Vad har vi förlorat och vad har vi vunnit på det? 





Kålabodaån har halter av
tungmetaller som överstiger
EU:s gränsvärden

Problemet orsakas av 
att potentiellt sura 
sulfatjordar har torrlagts
och övergått till 
aktiva sulfatjordar
i stor skala under 1900-talet



Ett förändrat klimat riskerar att leda till kraftigare 
skyfall. 

Ett dikat landskap leder bort vattnet effektivt
och är en förutsättning för odling av mat. 

Samtidigt leder ett effektivt dikat landskap
också till att allt vatten rinner snabbt ut i 
vattendragen
så att översvämningarna blir kraftigare. 

Vad är en rimlig balans mellan å enda sidan diken 
och å andra sidan sjöar och 
våtmarker som minskar skadorna vid skyfall?   



Globala klimatförändringar
riskerar att leda till ännu svårare
vattenförhållanden i redan tork-
drabbade områden. 





De flesta kommuner ligger
efter när det gäller underhåll av 
dricksvattennäten. 

Priserna på vatten stiger snabbare än 
inflationen, och beräknas göra så 
för lång tid framåt. 



Omkring Grimsmark är grundvattnets kvalitet 
oftast dålig i de små magasinen. 
Tillgången är därtill starkt begränsad
(vilket kartan visar). 

Samtidigt är tillgången på vatten också 
ganska begränsad i berggrunden. 

Det finns därför all anledning att värna
och vårda vattnet i Grimsmarksområdet!



På frågestunden kom frågor om bland annat: 

Bävrar:
 
Flera tyckte att bävrar ställer till stor skada i Lillån.

Samtidigt kan bävrar bidra till att sjöar inte växer igen. I Labbträsket finns flera bävrar. 

Forskningen om bäverdammar visar att bävrar kan göra stor nytta för vattenkemi och 
tillgången på vatten under torra perioden. 

Forskning visar också att dammarna sällan skapar definitiva hinder för fiskvandring.

Bäverdammar kan vara viktiga övervintringsplatser för fiskar som lever i forsarna på 
sommaren, t.ex. öring.    

 

Vassklippning: 

Kring vassruggarna finns det bästa gäddfisket. 

Men det är inte så trevligt att badplatser växer igen. 

Kor, bävrar, och svanar är exempel på djur som på ett märkbart sätt kan minska 
igenväxning med vass. 

Att klippa vass är arbetskrävande, och det är viktigt att vassen förs bort från sjön. Här är 
en sevärd film om vassklippningen som görs av arbetsgruppen i Survalen 
https://youtu.be/kw-0SRykPOk
   

https://youtu.be/kw-0SRykPOk


Tack för visat intresse!

https://mellanbygdensvattenrad.org/  

https://kliva.org/

(finns även på facebook)

https://mellanbygdensvattenrad.org/
https://kliva.org/
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